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te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar
Kus me dan! Rachel Gibson 2016-12-10 Bestsellerauteur Rachel Gibson staat garant voor onvervalste romantiek!

voornemen al snel als sneeuw voor de zon...

'Hallo, Vivien... dat is lang geleden...' Bij het horen van deze woorden staat Vivien Leigh Rochet aan de grond

Fanmail Tille Vincent 2012-11-01 ?Ellen Marneffe, een bekende en geliefde televisiejournaliste doet, na

genageld. Het is jaren geleden dat ze Henry Whitley-Shuler voor het laatst heeft gezien. Zij was een tiener die

aandringen van haar man, aangifte van een verkrachting. Ze komt met een vreemd verhaal op de proppen. Een

huizen schoonmaakte om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hij was de prachtige zoon van rijke ouders,

man zou 's nachts in haar auto gestapt zijn en haar onder bedreiging van een wapen overmeesterd hebben. Hannah

totaal onbereikbaar voor haar. Jaren geleden liet Vivien het stadje Charleston achter zich om het te gaan maken in

Maes en haar team gaan op onderzoek en ontdekken heel wat hiaten in het verhaal. Als aan het licht komt

Hollywood. Inmiddels heeft ze bereikt wat ze wilde, en nog veel meer, maar haar leven voelt toch nog leeg en

waarom Ellen Marneffe zo bang is, wordt alles duidelijk. En de vrouw is doodsbenauwd dat de dader zijn dreiging

triviaal. Na een succesvolle carrière op Wall Street die ruw onderbroken werd door een hartaanval, is ook Henry

zal uitvoeren...

teruggekeerd naar Charleston. Hij heeft zijn maatpakken ingeruild voor een overall en een goede set

De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en

handgereedschap om meubels te maken, wat eigenlijk altijd zijn droombaan is geweest. En dan staat hij nu opeens

Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe,

oog in oog met haar; degene die hij niet kon hebben. Hij is niet op zoek naar liefde, hij is niet eens op zoek naar

verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd

seks... Dus waarom is weerstand bieden aan de zuidelijke charmes van Vivien dan het moeilijkste wat hij ooit

van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol

heeft gedaan?

duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning zijn

Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace 2020-09-18 MISDAAD IN HET

zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos

DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy

toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie er achter de

mystery serie vanFiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische

dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met

verandering doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York City achter zich gelaten en heeft zich

de rebel die medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de hand.

gevestigd in het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op

Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te

het stadje en haar vriendje, die banketbakker is. Ze heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe

regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden,

eigenaresse van een plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin van haar diensten gebruik wil maken om haar

maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere tovenaars.

hotel in te richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar onderneming een flinke boost. Alles

Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen,

gaat perfect—tot iemand op mysterieuze wijze sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer eens op zijn kop en

reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes

het inkomen van haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is aan Lacey en haar hond om het mysterie tot op de

woont en werkt in Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak

bodem uit te zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort beschikbaar!

van de Kroonprinses.

Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN HOND

De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat specifiek ingaat op de

(EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy

vragen van singles die al een lange relatie achter de rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een

mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische

grote groep onder hen is na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun situatie is

verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is in de

niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner. De nieuwe single is het eerste boek dat

schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met het

ingaat op hun specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven

moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe beste vriend in de vorm van haar Engelse

als single positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een

herdershond en een ontluikende relatie met de banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles

relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek gaan naar een nieuwe partner?

eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een

Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft haar droomman veroverd! Een

waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder problemen te verlopen,

schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts... check. Een lieve nieuwe hond... check. En ten slotte een nieuwe

totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is

look, om op te vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch ook moeten lukken om het hart van

in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad

Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat ze kon om het geluk een handje te

oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!

helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de hint te begrijpen. Wonderwel lukt het Millie om Joe’s

Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven om het kind dat van je

aandacht te trekken - en vast te houden! Nu heeft ze echt alles wat haar hartje begeert. Maar waar komt dat

afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen

knagende gevoel dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar te zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.

over de volgende wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik verantwoordelijk

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur

werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en me gedeisd te houden, zullen we dit jaar

Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor

overleven. Maar dan ontmoet ik Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor

zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort

haar. Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het licht komt, zo ook de vreselijke

dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem

waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit stoppen met proberen.

moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-

De vrijgemaakte ortjes Terry Pratchett 2011-10-26 Narigheid op de schapenhoeve van vader Verweerd – opeens

instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt

wordt het heuvelland overvallen door nachtmerries. En Tiffanie Verweerds kleine broertje is zomaar gestolen.

én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze

Om hem terug te krijgen heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar opoes toverboek (nou ja, Kwalen van

verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt

het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels, oftewel de Vrijgemaakte Ortjes, die piepkleine maar vechtlustige

er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...

kabonkers met hun blauwe vel, die uit het land van de Elfen gegooid zijn wegens Dronkenschap en Keet

In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed

Schoppen...

aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever

Hoe de doden spreken Val McDermid 2021-05-25 In Hoe de doden spreken vervolgt McDermid de internationaal

wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant

geprezen thrillerserie over Tony Hill en Carol Jordan. Als er op het landgoed van een oud klooster een lichaam

voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar

wordt aangetroffen, blijkt al snel dat iemand die grond als zijn persoonlijke begraafplaats heeft gebruikt. Het

bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken

klooster staat al jaren leeg, en sommige van de lijken zijn vele jaren oud – zou dit het werk kunnen zijn van

met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden

meerdere, onafhankelijke moordenaars? Het onderzoek levert meer vragen dan antwoorden op. Sinds het

en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles

desastreuze verloop van hun laatste zaak, moeten Tony Hill en Carol Jordan vanaf de zijkant toekijken. Beiden

om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...

worstelen ze met hun eigen problemen. Ondertussen wacht iemand die er een gruwelijke modus operandi op na

Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman Brusselmans

houdt rustig op een kans om toe te slaan...

heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar

Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je in een draaikolk van

Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in

emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid en een gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo

een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om er een

af. Dit boekje is een reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet inhoudt en hoe

eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen

je er het beste mee om kunt gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen liefdesverdriet anders dan

hand. Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste

vrouwen? Hoe kun je je gebroken hart zo snel mogelijk lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat gedeelde smart

modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de

halve smart is, vertellen zeven BNers openhartig over hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is

teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv

freelance journalist en schrijft onder andere voor de vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze zelf

kijken. Onverwacht bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen

geconfronteerd werd met een gebroken hart, besloot ze een strohalm te schrijven waar vrouwen met

nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag

ludduvuduh zich aan vast kunnen klampen.

in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek

Ons hart kent een limiet Hanne Schreuder 2020-02-18 'Ons hart kent een limiet' van Hanne Schreuder is een

opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman geschreven.

realistisch verhaal over de moeite van kinderloosheid. 'Ons hart kent een limiet' is het debuut van Hanne

Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als

Schreuder. Een roman op christelijke grondslag over ongewenste kinderloosheid. Wanneer Ries en Lize Huizenga

verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen.

een paar jaar getrouwd zijn, zouden ze graag kinderen willen. Ries heeft echter een hormonale afwijking,

Omdat Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze

waardoor dit niet lukt. Hij vindt het moeilijk om hier met Lize over te praten en hun kinderloosheid dreigt hen

eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg

verder uit elkaar te drijven. Lize laat het er niet bij zitten. Ze blijft toenadering zoeken. Langzaam maar zeker

kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De

leert Ries om haar in vertrouwen te nemen over zijn gedachten en gevoelens. Samen vinden ze een manier om

perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een

verder te gaan. Deze nieuwe weg is alleen veel moeilijker dan ze ooit hadden kunnen bedenken. Hanne

mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn

Schreuder brengt met 'Ons hart kent een limiet' een hartverscheurende roman over verlangen en verlies. Het zet

zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de

je stil bij het verdriet dat een onvervulde kinderwens met zich mee kan brengen, maar ook bij de kracht van

cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman

relaties. Hoe diep het dal ook gaat, er is altijd een weg omhoog.

in goeden doen. jeroen versteele, de morgen

Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te worden.

Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer vermakelijk. Dit

Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te

boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een

ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou,

aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een

best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar

uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over

geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA

Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is

vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem

het vierde boek in een charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net
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gescheiden, heeft een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich gelaten

Gelukkig zonder kinderen Lisette Schuitemaker 2019-02-28 'Kinderloos is nooit gedachteloos. Dat maakt Lisette

en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend,

Schuitemaker met veel gevoel duidelijk.' – Charles den Tex, drievoudig winnaar van de Gouden Strop 'Op

de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen

fijnzinnige wijze en met sierlijke pen schetst Lisette Schuitemaker achtergronden en consequenties van de rap

kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere

groeiende kinderloosheid en "kindervrijheid" in het rijke Westen.' – Annegreet van Bergen, auteur van Gouden

verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee

jaren en Het goede leven Gebaseerd op een wereldwijd onderzoek en meer dan 70 interviews met kinderloze en

willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar

kindervrije vrouwen en mannen van 29 tot 92 jaar met diverse achtergronden. Kun je gelukkig zijn zonder

reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is

kinderen? Of ben je dat dan juist? En hoe kom je tot die keus, wel of geen kinderen? Over de hele wereld groeit

binnenkort beschikbaar!

het aantal mensen zonder eigen kinderen. Hun redenen hiervoor verschillen vaak net zoveel als hun levens, maar

Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat

velen blijken opvallend blij met hun bestaan. Soms worden ze raar aangekeken en moeten ze op verjaardagen

gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar

uitleg geven. Of het onderwerp is juist een taboe waar niemand naar durft te vragen. Lisette Schuitemaker, zelf

vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier

gelukkig zonder kinderen, vroeg vrouwen en mannen die geen ouders werden naar hun verhaal. Zonder een

kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om Roland mee uit te vragen.

pleidooi te houden voor het een of het ander laat ze zien hoe kinderloos zijn doorwerkt in elk seizoen van het

Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar

leven. Dit boek is voor iedereen die door omstandigheden of uit eigen keus niet de weg van ouderschap volgt – en

vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze

voor wie nog zit te dubben over deze bepalende beslissing. Lisette Schuitemaker (1954) studeerde Oude Talen aan

beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog

de Universiteit Leiden en haalde later een BSc in Brennan Healing Science in de Verenigde Staten. Ze runde en

van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn

verkocht haar eigen communicatiebureau en was voorzitter van een aantal internationale organisaties op het

heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar heeft gekwetst, en nu

gebied van duurzaamheid en bewustwording. Lisette is een veelgevraagd dagvoorzitter en spreker voor

kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat

onderwijsinstellingen, organisaties en events. Ze woont in Amsterdam met haar partner, schilder Jos van

vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?

Merendonk en is een betrokken tante. 'Wat is dit een eerlijk boek over mensen die geen kinderen hebben.

Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat

Aanbevolen lectuur – ook voor diegenen die ze wel hebben!' – Caroline de Gruyter, correspondent en columnist

kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de

NRC Handelsblad 'Gelukkig zonder kinderen geeft een frisse, zonnige blik op een onderwerp dat vaak nog in het

liefde is, ze gaat binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de vader van een

duistere hoekje van de taboesfeer zit.' – Adele Napier, adviseur en coach 'Wat mij als lezer vooral is bijgebleven, is

van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt

de enorme vanzelfsprekendheid waarmee we als maatschappij het ouderschap tegemoet treden. Het zou ons sieren

aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens in een heel ander licht

als we een meer open houding zouden hebben ten opzichte van mensen die, om wat voor reden dan ook, géén

te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar

ouder zijn. Dit boek is een pionier op dat vlak.' – Maaike Helmer, auteur van NIETS en oprichter STRESSED

de liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia

OUT 'Lisette voert een ongewoon mooi gesprek met haar lezers waarin ze op een lichthartige manier de grote

Burgers-Drost.

vragen van het leven durft te stellen. Een boek vol wijsheid en antwoorden voor de broederschap der

Lang, knap & sexy (3-in-1) Helen Bianchin 2016-05-17 Bij deze mannen vloeit pure passie door de aderen. Toch

kinderlozen.' – Maarten van Huijstee, Managing Director Wisdom in Business 'Wat goed dat dit boek eindelijk is

geven Ariane, Mikayla en Romy zich niet zomaar gewonnen... Eigenlijk kwam Ariane hem alleen maar

geschreven.' – Anneloes Timmerije, auteur van Indisch zwijgen en Slaapwandelen bij daglicht

interviewen, maar één smeulende blik van de beroemde Manuolo del Guardo volstaat om haar over te halen voor

Stenen William Bell 2001

zijn dochtertje te zorgen. Wat ze niet weet, is dat de vurige Spanjaard haar niet alleen voor zijn dochter wil

Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren, angsten

hebben, maar ook voor zichzelf... Om haar vaders schuld in te lossen bij de schatrijke Rafael Velez-Aguillera, biedt

overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog.

Mikayla aan diens maîtresse te worden. Voor hem gewoon een zakelijke deal, voor haar niet, want algauw is ze

Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter. Baanbrekend

smoorverliefd. Maar wat moet ze doen wanneer het contract afloopt? Vluchten lijkt de enige uitweg om haar hart

slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen. In lucide dromen kunnen we onze dromen

te redden... Drie jaar geleden verloor Romy niet alleen haar onschuld aan de knappe Xavier DeVasquez, hij brak

sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en

ook haar hart. En nu heeft ze uitgerekend zíjn hulp nodig. Gelukkig is hij bereid die te geven, al stelt hij wel een

vind inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan

bijzondere eis: dat ze met hem trouwt en hem een erfgenaam schenkt! Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1

de hand van recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt

bundel.

Droom meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de

De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome' beschrijft oudhistoricus Adrian

Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het lucide

Goldsworthy de werking en de kracht van het Romeinse leger, en laat hij zien waarom dit het succesvolste leger

dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen

ooit was. In 'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en de invloed van

beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.

het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen waren niet 'slechts' uit

Het geheim van de schildpad David van Bodegom 2019-09-03 In ‘Het geheim van de schildpad’ onderzoekt

op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse

verouderingsarts David van Bodegom de biologie van lang leven. Geen mens leefde ooit langer dan 122 jaar, maar

oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart.

schildpadden worden met gemak dubbel zo oud. Wat is hun geheim? Waarom verouderen sommige dieren

Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken over het

zoveel langzamer dan andere? Hij laat de lezer kennismaken met diersoorten met bijzondere eigenschappen, zoals

Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.

de brughagedis: een levend fossiel dat honderd keer zo oud wordt als andere hagedissen. En hoe komt het dat

Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw

kreeften juist jonger lijken te worden naarmate ze verjaren? Aan de hand van vele fascinerende voorbeelden uit

leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt voor

het dierenrijk, en de laatste wetenschappelijke inzichten uit het verouderingsonderzoek, leren we ook onze eigen

een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze

veroudering beter begrijpen.

zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats

Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die voor niets

daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar

en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog geen 24

geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in

uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot

gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme kroniek van een uitzonderlijke

gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van

familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de

het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met

geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische

een pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen,

roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met

wanneer privé-detective Archer in een politiek wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub

meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog

en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen spelen.

lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die

De vleermuismoorden Toni Coppers 2015-09-22 Het is begin december, en vriesweer. Als een busje met Britse

immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een

zakenlui te pletter rijdt tegen de gevel van een bank, wordt gevreesd voor een aanslag. Ondertussen zoekt een

onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties

verveelde commissaris Liese Meerhout naar een nieuwe woning en kan haar hoofdinspecteur Masson maar niet

omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn

zwijgen over zijn vakantie in Portugal, waar hij niet alleen zo veel mogelijk cafés, maar ook een bibliotheek vol

lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een

vleermuizen heeft bezocht. Als de vermeende aanslag een moord blijkt te verhullen, komt de zaak op Lieses bord

prachtig uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in

terecht. Niet lang daarna wordt een rechter vermoord en pleegt iemand een aanslag op haar leven. Met de hulp

Japan.’ David Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep

van Masson duikt Liese onder in een hotelletje in de binnenstad. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Liese

onder de indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die

en Masson op zoek zijn naar een tegenstrever van formaat. Want hoe stop je een moordenaar die letterlijk niets

immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de

meer te verliezen heeft?

beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse

Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het emotionele vierde deel

familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt ook

van haar populaire Flight & Glory-serie. 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie

kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten

'Flight & Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'. Josh en Ember

meten met het werk van grote negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’

hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild,

Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een

want nadat haar vader is omgekomen in Afghanistan heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen stok

actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek

valt uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken, en dat is precies wat er in

Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote

'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw van een militair als geen ander hoe dat is en beschrijft

kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl

het prachtig invoelend. Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en

Arbeidsverhoudingen in Nederland J.P. Windmuller 1979

'Onverwacht'.

Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende karakters en achtergrond trouwen twee jonge

De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden dat ik nog leef, is omdat de baby in me groeit. Mijn baby

mensen, maar na de verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte beginnen de problemen.

heeft mijn leven gered. Nu ben ik een gevangene in het bolwerk van Cato. Hij is kwaad op me. Elke keer dat hij

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en

naar me kijkt, is hij woest. Hij weigert met me te slapen, omdat ik nu de vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij

Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in

mist mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader te redden, maar nu betekent hij iets voor mij. Ik geef om hem en

Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello

ik weet dat hij om mij geeft. Kan ik zijn vergeving verdienen? Kan ik zijn vertrouwen verdienen? Maar zelfs als

verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun

me dat lukt, zal hij me dan toch neerschieten?

nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke

Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??

gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen

De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE TOVENAARSRING heeft alle

in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld

ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties,

door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen

compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden

leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van

aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie

Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans

Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE

maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen,

TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-

aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit

delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand.

deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan

Een geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN

worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan

HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal rondom een speciale jongen, een

die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!

14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier
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kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij

meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale vraagstuk de

droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te

verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op

beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn vader

een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de

wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de

kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen

pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en

goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al

serieus genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,

verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het

jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude

logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over

Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene

Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk

arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de

veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER

Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een

Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog

gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van

dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen

de koning. Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt

minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te treden door hun relatie te

met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over

verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op

een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken.

wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De

Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training

vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.

afronden. Maar die wordt plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een

zijn liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN

heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel

HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges

Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een

en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een

burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot

verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar

een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in

een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.

Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle

De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .

belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het

Onaangenaam bezoek Robert Goddard 2011-02-28 De ontrafeling van een familiedrama leidt tot een gruwelijke

verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd

ontdekking William Trenchard is geschokt wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van iemand die beweert Sir

worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet

James Davenall te zijn, de man die met zijn vrouw Constance verloofd was. Iedereen denkt dat hij elf jaar geleden

Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn

zelfmoord heeft gepleegd. Trenchard en zelfs de familie van Davenall beschuldigen de man van oplichterij, maar

dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er

Constance gelooft wél in de terugkeer van haar verloren geliefde. Voor Trenchard begint daarmee een slopende

nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor

zoektocht naar de waarheid.

elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is

Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09 Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam

gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.

aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit

Afgunst & Een goed huwelijk
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